
Met dit berichtje willen wij Thessa en Denise 

feliciteren met het behalen van het diploma 

Kynologisch Instructeur.  

 

  

 

In deze nieuwsbrief de uitnodiging voor de herfstwandeling op 17 november 2019; inschrijving 

KerstWinnerShow 

 

Op dit moment is er heel wat te doen in de Kynologie m.b.t. het fokken van de kortsnuiten. 

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Raad van Beheer/ Houden van Honden. 

https://www.houdenvanhonden.nl  

  

  

  

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden om 
onze commissie aan te vullen.  
 
De activiteitencommissie buigt zich over de 
organisatie van verschillende activiteiten op 
de hondenclub. Je kunt denken aan de 
volgende werkzaamheden:  
 
 -Meedenken over de invulling van activiteiten  

-Op touw zetten van verschillende activiteiten  

-Meehelpen op de dagen van de activiteiten 
Voorbeelden van activiteiten waarbij je 
betrokken zult zijn: wandelingen, de open 
dag, de dag van de hond, de clubmatch, 
lezingen en diverse andere activiteiten.  
 
Lijkt het je leuk om deel van deze gezellige 

commissie uit te maken, mail dan snel naar: 

secretaris@kcnijmegen.nl of naar 

cursusledenadmin@kcnijmegen.nl 

 

 17 november 2019        
 21 december 2019 
 22 december 2019 
 5  januari       2020  
 28 juni           2020 

herfstwandeling 
Kerst Winner Show  
Kerst Winner Show  
Nieuwjaarsreceptie  
Clubmatch KNON  

  

OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP  

Vóór 1 december van het lopende jaar 
schriftelijk of per e-mail bij de cursus- en 
ledenadministratie; 
cursusledenadmin@kcnijmegen.nl.  
U ontvangt altijd een bevestiging van uw 
uitschrijving. Zo niet, dan is uw bericht dus niet 
ontvangen door de cursus- en 
ledenadministratie.  
 
 
Op de Algemene Ledenvergadering op  
17 mei 2019 is besloten dat het 
lidmaatschapsgeld per 1 januari 2020 met  
€ 0,50 omhoog gaat.  
Voor een lid gaat het lidmaatschap van  
€ 19,50 naar € 20,00 en voor een gezinslid van 
€ 9,50 naar € 10,00 
 
 

  
  Nieuwsbrief KC Nijmegen oktober 2019   

Belangrijke data 
    

Nieuws van de Penningmeester 

Activiteitencommissie Vacature 
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Drillen of Willen? 
 

Beste leden, 

 

Om de kwaliteit van onze instructeurs te kunnen waarborgen moeten zij jaarlijks een 

cursus/workshop volgen.  

Hiervoor hebben wij de bekende Peter Beekman uitgenodigd.  

Peter zal op vrijdag 18 oktober om 20.00 uur voor onze instructeurs de workshop  “Drillen of 

Willen” verzorgen. 

 

Voor deze lezing is door de Raad van Beheer 15 accreditatiepunten categorie A toegekend. 

 

 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij, misschien dat u als lid geïnteresseerd bent in deze workshop? 

Graag opgeven via secretaris@kcnijmegen.nl 

  Onderaan de nieuwsbrief vind u de flyer voor onze KerstWinnerShow. 

 

    Inschrijven voor de heel gezellige show is mogelijk via :  

    https://www.winnershow.nl/    ( https://www.winnershow.nl/exposant/inschrijven/ ) 
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Leuke honden 

 

wandeling 

  

Loop jij ook mee? 

  

Op zondag 17 november  organiseert KC Nijmegen haar jaarlijkse  

herfstwandeling. De wandeling start vanuit ’t Zwaantje, 

Groesbeekseweg 106 6585 KH Mook 
  

Loop jij ook gezellig mee?   

Waar:   ‘t Zwaantje   

Wanneer:   17  november   

Tijdstip:   13:30  uur   



 
 

 

 

 


